
                              ZOŚKOWE WIEŚCI 
              Gazetka szkolna redagowana przez uczniów Małego Samorządu      

                 Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie. 

                                                 Nr 4 październik 2020                                                                   

                        Co znajdziemy w tym numerze:                                               
Co się działo w naszej szkole we wrześniu i październiku. 

Wywiad z Panią  Wicedyrektor Anną Sienicą. 

Co się dzieje w naszej szkole?    Co za nami?  Co przed nami? 

Sonda: Gdzie spędzaliśmy wakacje? 

Polecamy książki. 

Kartki z kalendarza. 

Jesienny humor…. i nie tylko. 

Krzyżówka. 

Redaktorzy: Ewelina Gromek, Paulina Bieńkowska,  Marta Rogala, Małgosia Kur, Blanka Szayer, Amelia Szymczyk         

Opiekun p. Anna Chalhoub                                          

       



 

                         Dyrekcji , Nauczycielom, Pedagogom,  Pracownikom Administracji i Obsługi  

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.  

Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej  pracy pedagogicznej.  

                                                                             Redakcja „Zośkowych Wieści” 

 

 



Wywiad z Panią Wicedyrektor Anną Sienicą 
Red.  Jakie obowiązki ma Dyrektor? 

-  Opiekę nad całą szkołą. 

Red.  Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 

-  Najbardziej lubię dzieci. 

Red. Jakiego przedmiotu w szkole pani nie lubiła, a jaki był  

pani ulubionym?  

- Nie lubiłam wychowania fizycznego a lubiłam plastykę.  

Red. Od kiedy Pani uczy w szkole?  

- Od dawna. 

Red. Czy zmieniłaby Pani swój zawód? Jeśli tak, to na jaki? 

- Nie zmieniłabym mojego zawodu. 

Red. Jaki jest Pani największy sukces? 

- Dobrze zdane egzaminy. 

Red. Jakie są Pani pasje? 

- Malarstwo. 

 

Dziękujemy za rozmowę. 

                    Wywiad przeprowadziły Paulina i Ewelina z kl. IVA  

 

Co roku 14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, potocznie znany pod nazwą Dnia Nauczyciela. Jednak mimo 

iż spotykamy się regularnie z tym świętem, zwykle nie wiemy zbyt dużo na temat jego historii, więc może ten artykuł okaże się dla Was 

ciekawy. Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione zostało 27 kwietnia 1972r. określone ustawą "Karta praw i 

obowiązków nauczyciela" jako Dzień Nauczyciela, a od 1982, na mocy ustawy "Karta Nauczyciela" obchodzone jako Dzień Edukacji 

Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego i zaakceptowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. 

 



Co się dzieje w naszej szkole?       Co za nami? 

            Wakacje dobiegły końca! 1 września spotkaliśmy się w murach naszej szkoły, aby przywitać nowy rok szkolny 2020/2021. Uśmiechnięci i 

wypoczęci jesteśmy gotowi na kolejne 10 miesięcy pracy i nauki. Życzymy wszystkim naszym czytelnikom, aby ten rok był pełen sukcesów! 

Pamiętajcie: każdy dzień zbliża nas do wakacji! 

 Wrzesień to miesiąc, kiedy przypominamy sobie o bezpieczeństwie.  Na lekcjach nauczyciele przypomnieli  o tym, jak dbać o  bezpieczeństwo 

swoje i innych. Obchodziliśmy też DZIEŃ KROPKI. Uczniowie i nauczyciele od stóp do głów ubrani   byli w kropki.  Mieliśmy buty w kropki, skarpetki, 

spodnie, parasolkę, piórnik, a także ołówek, zeszyt i plecak! I opaskę ,i bransoletkę... Oj dużo tego! Na lekcjach wykonywaliśmy różne zadania z kropką w roli 

głównej.   

 Dnia 02.10 uczciliśmy 76 rocznicę zakończenia działań powstańczych. 2 października 1944 r., czyli dokładnie 76 lat temu po 63 dniach heroicznego 

boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, wobec braku perspektyw dalszej walki, przedstawiciele KG AK podpisali układ o 

zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. W wyniku walk śmierć poniosło od 130 do 200 tysięcy mieszkańców stolicy. To im oddaliśmy hołd. 

 

 Dnia 13 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. 

Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla 

najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie 

pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji.  Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności 

uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 163 i Batalionu Zośka. Dowodem były akty pasowania na ucznia 

wręczone dzieciom przez wychowawców. 
                                                                                                                                                     

 

 

Odbyły się również wybory Opiekunów  Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego                                                                                     
Decyzją uczniów, w demokratycznie przeprowadzonych wyborach OPIEKUNAMI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO                                                                             

w roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole zostali: 

                                     budynek przy ul. Osieckiej: Mały SU 

                                             p. Natalia L. 

                                             p. Katarzyna S. 

                                             p. Anna Ch.                                                                budynek przy ul. Tarnowieckiej:  Duży SU 

                                                                                                                                                    p. Norbert F. 

                                                                                                                                                    ks. Mariusz K. 

                                                                                                                                                    p. Iwona M. 

                                                                                         Serdecznie gratulujmy!!! 

 



                         Drodzy czytelnicy! 

     Dzisiaj chciałam wam przedstawić książkę znanego angielskiego pisarza, Williama Shakespearea: „Jak wam się 

podoba”. Komedia ta została napisana w 1599 lub 1600 roku, a swoją premierę miała w 1603r. Tytuł oryginału to „As 

you like it”. Jest to jedna z mniej znanych komedii Shakespearea, jednak niemniej wspaniała. Akcja dzieła dzieje się 

w Arden, w Warwickshire.  Czytałam tą książkę w dwóch tłumaczeniach i osobiście uważam,  że lepszym z nich 

jest przekład Macieja  Słomczyńskiego. Chciałabym już na starcie przytoczyć bardzo znany cytat z tego dzieła:                                                                                                                                                                            

 

                                                                     „All the worlds a stage, 

                                                                      And all the men and women merely players: 

                                                                      They have their exits and their entrances”. 

Dla osób, które  nie znają  języka angielskiego, cytat ten po polsku brzmi: „Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i 

znikają”. Dzieło to składa się z 5 aktów. Cała akcja dzieje się wokół grożącej bratobójstwem nienawiści, którą Olivier żywi do Orlanda. 

Oczywiście jest też wątek miłosny.  

Moim zdaniem książka ta jest naprawdę warta uwagi, ponieważ jest jednym z piękniejszych dzieł Shakespearea. Jako dramat, była 

wielokrotnie wystawiana na scenie, co nie zmienia faktu, że niewiele osób zna ten romans. Serdecznie zapraszam wszystkich do 

przeczytania tej książki, mam nadzieje, że miło spędzicie przy niej czas. Polecam! 

                                  Karolina T 

                                                  



                                                                SONDA    

 Nasze Redaktorki zapytały się uczniów , gdzie spędzali tegoroczne wakacje. A oto odpowiedzi: 

- Wakacje spędziłam na działce. 

- U babci na wsi.  

- Byłam nad morzem. 

- Wyjechałem z rodzicami na Mazury.  

- Byłem na   obozie żeglarskim. 

- Z rodzicami i rodzeństwem w Chorwacji. 

- Byłam w Kołobrzegu. 

- Chodziłam do szkoły na „Lato  

w mieście”. Byłam w kręgielni i  

uczyłam się żeglowania na jachcie.  

 

                                         

 

 

 

 

 

 



Kartki z kalendarza                                       Kalendarium Powstania Warszawskiego - 1944 
1 sierpnia: godz. 17, czyli godzina "W" oznaczała wybuch powstania.  

Siły AK liczyły 40-45 tys. żołnierzy; 

2-3 sierpnia: powstańcy zdobyli Pocztę Główną, PWPW, Elektrownię, Dworzec Pocztowy i Arsenał; 

4 sierpnia: polskie i brytyjskie samoloty dokonały pierwszych zrzutów nad miastem; 

5 sierpnia: powstańcy zdobyli "Gęsiówkę", czyli niemiecki obóz koncentracyjny, 

 uwalniając przy tym 348 Żydów. Na Woli zginęło 20 tys. osób, w ciągu następnych dni liczba ta podwoiła się; 

6 sierpnia: uruchomienie w Pruszkowie przez Niemców przejściowego obozu dla ludności  

 cywilnej z Warszawy, w którym znalazło się ok. 550 tys. osób, 

8 sierpnia: radiostacja "Błyskawica" rozpoczyna nadawanie w budynku PKO przy ul. Świętokrzyskiej, 

11 sierpnia: niemieckie wojska opanowały Wolę i Ochotę; 

13 sierpnia: 300 osób zginęło w wyniku eksplozji niemieckiego transportera przy Podwalu; 

20 sierpnia: gmach PAST-y zdobyty przez powstańców; 

31 sierpnia: w wyniku nalotu w kościele Sakramentek na Nowym Mieście zginęło ok. tysiąc osób; 

1-2 września: około 4,5 tys. osób ewakuowało się kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia; 

2 września: Stare Miasto skapitulowało, Niemcy masowo niszczą stolicę; 

6 września: ostatnie punkty oporu na Powiślu przestały istnieć; 

13 września: wszystkie warszawskie mosty zostały wysadzone; 

18 września: ponad 100 amerykańskich samolotów dokonało zrzutu nad Warszawą; 

22 września: przyczółek czerniakowski zdobyty przez Niemców; 

27 września: kapitulacja powstańców na Mokotowie; 

30 września: kapitulacja powstańców na Żoliborzu, mianowanie gen. Komorowskiego "Bora"  

Naczelnym Wodzem przez prezydenta RP W. Raczkiewicza; 

2 października: przedstawiciele KG AK podpisali w Ożarowie "Układ o zaprzestaniu wojennych w Warszawie". 

 



11 października 2020 r. obchodziliśmy XX Dzień Papieski pod hasłem TOTUS TUUS 

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16.10.1978), w całej Polsce obchodzony jest Dzień Papieski, 

 podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.   

Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe,  

kulturalne, artystyczne, między innymi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie.  

CZTERY WYMIARY DNIA PAPIESKIEGO   
Wymiar intelektualny W całej Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt seminariów naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie św. Jana Pawła II. Mają one 

na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie. 

Wymiar duchowy Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z obecnym Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencjach. Homilie i katechezy  są poświęcone 

nauczaniu św. Jana Pawła II. 

Wymiar artystyczny W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręcza jedną z najbardziej prestiżowych nagród w 

Kościele katolickim – nagrodę TOTUS. Dniu Papieskiemu towarzyszy także kilkadziesiąt innych dużych wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. 

Zwieńczeniem jest Koncert Papieski, który w ubiegłych latach odbywał się najczęściej na Placu Zamkowym w Warszawie. 

Wymiar charytatywny  Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział 

bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia 

Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i 

małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji. 

                                                              
 

 

 



                              Co przed nami? 

Uroczystość Wszystkich Świętych – w Kościele katolickim uroczystość ku czci 

wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, 

obchodzona corocznie w dniu 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej 

obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest 

wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości. 

W dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, a także następnego dnia (Dzień 

Zaduszny,    2 listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby pomodlić za wszystkich   

                                                                              wiernych zmarłych i zapalić znicze. 

 



                                                                       JESIENNE PRZYSŁOWIA, WIERSZE I ŻARTY  

 Od świętej Urszuli chłop się kożuchem otuli. 

 We Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada, może słota potrzymać do końca listopada. 

 Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie. 

 Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. 

  W jesieni wczesny mróz, na wiosnę prędko szykuj wóz. 

 Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 

 Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima. 

 W jesieni gdy tłuste ptaki, w zimie mróz nie byle jaki. 

 Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. 

 Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima. 
 

 

 

 

 

 

 

      Kawały                       o jesieni 

- Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora roku? 

- Bo można dostać z liścia 
                                  - Co ma wspólnego łyżka z jesienią. 

                                              - Je się nią. 

 

      Katechetka pyta Jasia: 

    -Jasiu kiedy Adam i Ewa byli w raju? 

    - Jesienią 

    - Dlaczego akurat jesienią? 

    -Bo wtedy jest najwięcej jabłek. 

- Złota rybko, chcę być mądrym. 

Rybka:    - Nie bądź głupi, wybierz forsę. 

               

               Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: 

                - Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 

                - No to mów. 

               - Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na  krześle                                                   

        nauczyciela...  już miał siadać kiedy ja odsunąłem krzesło... 

 

 Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same błędy co twój kolega z 
ławki? 
     - Bo mamy tego samego nauczyciela od j. polskiego... 

 

Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby wybrać. 

- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowiadają dzieci 

A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani 

- Emerytem. 

                            

 

Czemu w jesieni zawsze mgły? 

Mroźny wiatr w suchych liściach sepleni 

Czyż nigdy nikt nie widział róż  

Kwitnących w jesieni. 
                            Czemu w jesieni. A. Augustyn 

 

"Już jesień, już liście spadają z jaworów,  

Nastaje czas chłodnych i długich wieczorów, 

 Już ptak odlatuje ku ciepłej krainie. 

 Co było – nie wróci, co będzie – przeminie." 
                     Miron Białoszewski, Powitanie jesieni 



                                                                                                               

                                      
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok 

szkolny! 

 

 Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ? 

Nie mam pojęcia, synku. 

- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 

 

Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy: 

- Dlaczego masz takie brudne ręce??? 

- Bo bawiłem się w piaskownicy!!! 

- Ale dlaczego masz czyste palce??? 

- Bo gwizdałem na psa!!! 

 

 


